
A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008.
október 8-i ítélete – Barbin kontra Parlament

(F-81/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2006. évi előlépte-
tési időszak – Az érdemek összehasonlító vizsgálata)

(2008/C 313/104)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Florence Barbin (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők:
S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: A. Lukošiūtė és
R. Ignătescu meghatalmazottak, később: C. Burgos, A. Lukošiūtė
és R. Ignătescu meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperest a 2006. évi előléptetési időszakban AD 12 besorolási
fokozatba elő nem léptető európai parlamenti határozat
megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlament 2006.
november 20-i, F. Barbint-t a 2006. évi előléptetési időszakban
elő nem léptető határozatát megsemmisíti.

2) A Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezi a
költségek viselésére.

(1) HL C 247., 2007.10.20., 43. o.

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. szep-
tember 4-i ítélete – Duta kontra Bíróság

(F-103/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Felvétel – Jogi refe-
rens – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási felté-

telek 2. cikkének c) pontja – Bizalmi viszony)

(2008/C 313/105)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Radu Duta (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő:
F. Krieg ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bírósága (képviselő: M. Schauss
meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Egyrészt az Elsőfokú Bíróság panaszokért felelős bizottságának
2007. június 4-i, a felperes az Elsőfokú Bírósága egyik bírája
melletti jogi referensi állásra benyújtott pályázatát elutasító
határozatának megsemmisítése, másrészt a felperest ért kárért
egy euró jelképes kártérítés megfizetése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresete t – mint megalapozatlant –
elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 315., 2007.12.22., 45. o. és HL C 79., 2008.3.29., (helyes-
bítés).

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. szep-
tember 11-i ítélete – Smadja kontra Bizottság

(F-135/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Tisztviselők – Felvétel – Kinevezés – Fizetési
fokozatba történő besorolás – A felperes ugyanazon állásra
történő újabb kinevezése azt követően, hogy az első kineve-
zését az Elsőfokú Bíróság ítélete megsemmisítette – Az
arányosság elve – A bizalomvédelem elve – Gondoskodási

kötelezettség)

(2008/C 313/106)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Daniele Smadja (Új-Delhi, India) (képviselő: É. Boigelot
ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Martin
és K. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt az eredetileg az A*15 besorolási fokozat 4. fizetési
fokozatába besorolt tisztviselő felperes kinevezésére vonatkozó
bizottsági határozat megsemmisítése, amennyiben az őt az
A*15 besorolási fokozat 1. fizetési fokozatába sorolja be, a
Külkapcsolati Főigazgatóság igazgatói álláshelyére történő ismé-
telt kinevezését követően, amelyre az első kinevezésének
megsemmisítése után került sor, másrészt pedig vagyoni és nem
vagyoni kár megtérítése iránti kérelem
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